
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

sintetično olje za dizelske motorje

Prednosti izdelka

- sintetično motorno olje vrhunske kakovosti
- za motorje Euro III, Euro IV in Euro V
- za podaljšan interval menjave olja
- izjemno dolga življenjska doba motorja
- močna zaščita motorja
- izjemna zmožnost v delovanju, kjer nastajajo saje

Uporabe

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 je visoko učinkovito sintetično olje z dolgo življenjsko dobo za najnovejše težke
dizelske motorje. Nudi odlično zaščito in čistočo motorja tudi v najstrožjih delovnih pogojih.

Uporaba tega izdelka podaljša življenjsko dobo motorja in zmanjšuje stroške obratovanja.

Izdelek je idealno mazivo za vsa sodobna dizelska vozila z visoko obremenitvijo s sistemi EGR in SCR.

Posebej priporočljivo za vozila Euro III, Euro IV in Euro V - brez DPF, motorje tovornjakov in avtobusov za kratke ter
dolge transporte.

Primerno za težke dizelske motorje evropskih in ameriških proizvajalcev.

Zadovoljuje večino sodobnih zahtev za motorna olja vozil znamke Mercedes-Benz, Volvo, Scania in Iveco ter je
primerno za motorje Euro II, Euro III in MAN.

Glede na originalne odobritve proizvajalcev motorjev daje pri dolgih transportih 100.000 km ali - v nekaterih primerih -
celo daljše intervale menjave olja.

Pri ostalih vrstah motorjev je možnost podaljšanja intervala menjave olja odvisna od zasnove motorja, delovanja in
tehničnega stanja. Za natančnejša pojasnila se obrnite na naše tribološke izvedence.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Renault RLD-2
Renault RXD
MTU Type 3
DDC series 2000/4000
ACEA E7-08 Issue 2
ACEA E4-08 Issue 2
API CF
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Tatra TDS 40/16
Cummins CES 20072
Avia

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

sintetično olje za dizelske motorje

Opis izdelka

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 je vrhunsko, sintetično olje za težke dizelske motorje.
Visoka kakovost izdelka je dosežena iz posebnih baznih olj s kompleksnim sistemom dodatkov (detergent, disperzant,
spreminjevalci viskoznosti, zaviralci oksidacije, obrabe, korozije in penjenja) in daje najdaljše intervale menjave olja pri
uporabi v težavnih razmerah.

Kot rezultat viskoznostne stopnje SAE 10W-40 daje lastnosti pri enostavnem hladnem zagonu, ki so značilne za
sintetična motorna olja in polno zaščiti motor tudi v primeru nizkih zunanjih temperatur; poleg tega zmanjšuje porabo
goriva ter maziva.

Nudi popolno zaščito v vseh načinih delovanja, ohranja čistočo notranjih delov motorja, zmanjšuje obrabo motornih
delov, preprečuje korozijo in nevtralizira nastale kisline med delovanjem.

Značilnost sintetičnih olj je oksidacijska stabilnost, ki zagotavlja obstojnost originalnih lastnosti tudi pri trajno visokih
delovnih temperaturah.

Njegova nizka stopnja izhlapevanja zmanjšuje porabo motornega olja in s tem izpust škodljivih snovi.

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,862Gostota pri 15 °C [g/cm3]

93,5Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

14,7Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

164Indeks viskoznosti

-36Točka tečenja [°C]

230Plamenišče (Cleveland) [°C]

16,2Bazno število (BN) [mg KOH/g]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.

Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60 meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIB
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C
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